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Processo Seletivo 

Programa de Qualificação de Novos Operadores ENEVA  

 

O INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RR, por meio da ENEVA, empresa integrada 

de energia, comunica abertura de processo seletivo para selecionar 45 candidatos 

para o Programa de Qualificação ENEVA, nas áreas técnicas de mecânica, 

elétrica, eletromecânica, mecatrônica, automação, petróleo & gás e afins. 
 

O Programa de Qualificação tem como objetivo, capacitar estudantes do último ano 

técnico e profissionais para atuarem na operação da usina termelétrica da Eneva, 

a UTE Jaguatirica II, no município de Boa Vista (RR). 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR e destina-

se a selecionar candidatos para o Programa de Qualificação ENEVA. 

O número de vagas disponível para preenchimento no programa de qualificação é 

de 45 (quarenta e cinco) vagas. 

As inscrições para o Processo Seletivo ocorrerão de 25 de maio a 07 de junho de 

2020 no site https://eneva.compleo.com.br/filial/qualificacao 

As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o IEL/RR do direito de excluir deste processo seletivo aquele 

que não preencher, em sua totalidade, os dados solicitados de forma completa e 

correta. 

O candidato selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 1.500,00 ( hum mil e 

quinhentos reais) e passará por uma qualificação teórica, em parceria com o 

SENAI RR, prevista para iniciar no final de junho. Os alunos que apresentarem 

melhor desempenho irão para a etapa de qualificação prática na unidade 

operacional da Eneva no Maranhão, que deve durar cerca de um mês. Ao final do 

Programa de Qualificação, os participantes com os melhores resultados serão 

contratados pela empresa para ocupar vagas de Operador I e Técnico de 

Manutenção. Os demais alunos irão compor o banco de recursos humanos para 

futuras oportunidades nas plantas operacionais da Eneva no Brasil (AM, RR, MA e 

CE). 

A bolsa concedida ao participante do Programa não gera relação de vínculo 

empregatício com o IEL/RR e nem com a ENEVA. 

Os candidatos que não forem selecionados para as vagas ofertadas, integrarão o 

cadastro de reserva, podendo ser chamados de acordo com a necessidade, 

obedecendo à ordem de classificação. 
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A participação do candidato no processo seletivo implicará na aceitação de todas 

as etapas e normas nele definidas. 

A participação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade 

de convocação, cabendo à ENEVA a avaliação da conveniência e oportunidade de 

aproveitá-los em números estritamente necessários às atividades por eles 

desenvolvidas respeitadas a ordem de classificação correspondente às vagas 

definidas neste edital. 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 

atos e comunicados referentes a este Processo Seletivo, divulgados nos endereços 

eletrônicos: www.ielrr.org.br ou no https://eneva.compleo.com.br/filial/qualificacao  

O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo  no site do 

IEL/RR www.ielrr.org.br  ou no https://eneva.compleo.com.br/filial/qualificacao, e 

esclarecer dúvidas pelo  e-mail seletivoeneva@ielrr.org.br 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

   

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos neste comunicado. Uma vez efetivada a inscrição, não será 

permitida a sua alteração. 

Para concorrer às vagas ofertadas no Programa de Qualificação  o candidato 

deverá atender aos seguintes requisitos: 

✓ Ser formado ou estar cursando o último semestre/módulo dos cursos de 

graduação ou técnico subsequente, nas áreas de mecânica, elétrica, 

eletromecânica, automação, petróleo & gás e afins; 

✓ Ter Idade mínima de 18 anos; 

✓ Ter bom desempenho acadêmico com média igual ou superior a 60% de 

aproveitamento; 

✓ Ser residente na cidade de Boa Vista ou Bonfim; 

✓ Ter interesse e disponibilidade para participar do Programa de Qualificação. 

✓ Ter disponibilidade de 4 horas/dia para estudar de segunda a sexta no 

horário noturno e aos sábados no horário diurno na cidade de Boa Vista; 

✓ Ser dinâmico, gostar de desafios e ter interesse em trabalhar com plantas 

industriais; 

 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

As etapas do processo de seleção serão realizadas por meio de plataforma online.  

O candidato deve ficar atento a cada etapa que for selecionado. 

http://www.ielrr.org.br/
https://eneva.compleo.com.br/filial/qualificacao
http://www.idort.com/
mailto:seletivoeneva@ielrr.org.br
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✓ Análise curricular - O candidato deverá, no ato da inscrição, preencher o 

formulário de inscrição e anexar os seguintes documentos para analise 

curricular: Histórico escolar, Certificado ou diploma de conclusão, e/ou 

declaração de que está cursando o último semestre/módulo em um dos 

cursos solicitados. 
 

✓ Avaliação de conhecimentos - Será aplicada por meio de plataforma online 

a prova objetiva e redação, sendo 5 (cinco) questões de matemática, 5 

(cinco) de informática e redação. 
 

✓ Avaliação psicológica - Serão aplicados testes de personalidade e 

inteligência para avaliar aspectos da personalidade e inteligência, bem como 

identificar habilidades e aspectos psicológicos compatíveis com o perfil 

exigido, para ser recomendado apto ou não à vaga. Na hipótese de não 

recomendação, é vedado o ingresso na próxima etapa. 
 

✓ Dinâmica de grupo - Será realizada dinâmica de grupo com a finalidade de 

analisar o desempenho do candidato em equipe e detectar comportamentos 

e competências compatíveis com a vaga. 
 

✓ Entrevista Técnica – A entrevista será realizada por profissional psicólogo, 

que irá avaliar a articulação do raciocínio, demonstração de conhecimentos, 

emprego da linguagem, segurança e argumentação com os candidatos 

aptos no teste psicológico. 
 

✓ Entrevista final – A entrevista final, última etapa da seleção, será realizada 

pela empresa ENEVA. 

 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

Serão selecionados para participar do Programa de Qualificação os 45 (quarenta e 

cinco) primeiros colocados, de acordo com a lista nominal em ordem decrescente. 

O resultado final do Processo Seletivo será por meio de lista nominal, constando a 

classificação final de todos os candidatos e estará disponível no site do IEL/RR 

www.ielrr.org.br 

 

Boa Vista - RR, 25 de maio de 2020. 

 

IEL RORAIMA 

ENEVA 

 

http://www.idort.com/

